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  پذیر در ایرانهای محایت از اشتغال برای اقشار آسیبسیاست

  بيان مسأله
هاي اصلي دولتمردان كشور به ترين اولويتعنوان يكي از مهمكنترل نرخ بيكاري به دليل اثرگذاري پيامدهاي منفي در ابعاد مختلف زندگي، همواره به

اندك مقابله با اين  هاي پايين درآمدي، به دليل توانكند، اما دهكآيد. هر چند نرخ باالي بيكاري تأمين رفاه تمامي آحاد جامعه را تهديد ميشمار مي
  بحران، بيش از ساير اقشار جامعه تحت تأثير قرار خواهند گرفت.

 تحليل مسأله

پذيري اين گسترش نرخ بيكاري در تمام اقشار جامعه دربرگيرنده مشكالت مختلفي است، اما وجود نرخ بيكاري در بين اقشار ضعيف جامعه، آسيب
خصوص براي زنان سرپرست خانوار)، احتمال بروز هاي شغلي براي اين طيف از جامعه (بهه عدم ايجاد فرصتطوري ككند، بهخانوارها را دوچندان مي

كند. به همين دليل، غفلت از اين موضوع، تهديدكننده امنيت اقتصادي و رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و افزايش جرم و جنايت را در كشور تشديد مي
 شاغالن از درصد هاي باالي درآمدي بيشدرصد شاغالن سرپرست خانوارهاي روستايي و شهري در دهكحتي امنيت ملي كشور خواهد بود. 

 در خانوار سرپرست درصد شاغالن درآمدي است. در اين بين، نكته قابل تأمل آن است كه با وجود بيشتر بودن پايين هايدهك خانوار در سرپرست
درآمدي در مناطق روستايي در مقايسه با مناطق شهري كمتر است كه اين  پايين هايدهك بين در خانوار سرپرست شاغالن مناطق روستايي، درصد

  روستايي است.  هاي پايين درآمدي مناطقهاي شغلي سرپرست خانوار در بين دهكموضوع به معناي توان اندك دستيابي به فرصت
پذير جامعه در كشور اجرا شده است. با وجود اين، خصوص براي اقشار آسيببهمنظور بهبود وضعيت اشتغال، زاي متعددي بههاي اشتغالطرح

 ترين موانعاند كنترل محسوس نرخ بيكاري كشور را به دنبال داشته باشند. با توجه به اهميت موضوع، به مهمها در عمل نتوانستهاجراي اين طرح
جاي تمركز بر ها بهد. نخست آنكه بيشتر طرحوشمياشاره  پذيرآسيب اقشار لاشتغا وضعيت خصوص بهبودبه اشتغال، وضعيت بهبود رويپيش 

ها و حتي گسترش اند كه اين موضوع به ناكارآمدي اين طرحهاي نقدي بودهو اعطاي يارانه بانكي تسهيالت تقويت ساختار توليد، دربرگيرنده ارايه
بوده كه حمايت از توليد ملي در كنار توانمندسازي نيروي كار در مقايسه با تزريق منابع هاي نامولد در كشور دامن زده است. اين در حالي فعاليت

روي بهبود وضعيت اشتغال  هاي شغلي پايدار را براي اقشار ضعيف جامعه به دنبال خواهد داشت. يكي ديگر از موانع پيشايجاد فرصت مالي زمينه
 هاي شغلي در كشور است. به دليل آنكه رشد اقتصادي كشور بيش از تقويتصادي و ايجاد فرصتپذير، فقدان رابطه دوسويه رشد اقتاقشار آسيب

هايي است كه آموزي و آموزش نيروي كار از جمله ديگر موضوعاست. همچنين عدم مهارت نفتي هايفراورده و نفت توليد، مديون فروش ساختار
 خانوارهاي كارگران ساده سرپرست خانوار در طوري كه درصدزند، بهپذير كشور دامن ميخصوص در بين اقشار آسيببه افزايش نرخ بيكاري، به

زده، شتاب هايگيريطور خالصه، تصميمهاي پايين درآمدي كمتر است. بههاي باالي درآمدي در مقايسه با دهكشهري در دهك و روستايي
 كاذب، عدم مشاغل به گرايش و شهرها به مهاجرت تقويت ساختار توليد، انگيزهجاي بانكي به تسهيالت و نقدي هاييارانه اعطاي بر تمركز
اشتغال و... از جمله داليلي  وضعيت بهبود بودن برفساد، زمان اقتصادي، وجود رشد نبودن زاكار، اشتغال نيروي توانمندسازي و آموزيمهارت

  سازد.امعه) را دشوار ميپذير جخصوص در بين اقشار آسيبهستند كه حل معضل بيكاري (به

  راهكارهاي پيشنهادي 
  : پذير جامعه، توجه به موارد زير ضروري استدر راستاي حمايت از اشتغال اقشار آسيب

  تقويت ساختار توليد ملي به جاي ارايه تسهيالت بانكي -
  كار  نيروي توانمندسازي و آموزيمهارت -
  زده در حوزه اشتغال شتاب هايگيريپرهيز از تصميم -
  مندي از تجربه ساير كشورها در حوزه ايجاد اشتغال بهره -
    اشتغال منظور توسعه متوازنتوجه به آمايش سرزمين به - 
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  هابانک سودآوری و پایدار مالی راهربدهای تأمین
  بيان مسأله

هاي بانك تأكيد دارد و در دسترس بودن و نقدپذيري ها و افزايش سررسيد بدهيتأمين مالي پايدار بانك بر كاهش سررسيد دارايي
نسبتي براي محاسبه تأمين مالي  3بال ترين هدف تأمين مالي پايدار است. در اين خصوص، كميته منابع تأمين مالي در بانك مهم

  پايدار ارايه كرده كه به صورت نسبت تجهيز پايدار منابع به تخصيص پايدار است.

  

  تحليل مسأله
 يهابانكها بوده است. همچنين همه هاي اخير در جهت كاهش پايداري تأمين مالي بانكهاي شبكه بانكي در سالتركيب دارايي

و  يشترجذب سپرده ب يساختار ترازنامه به سو تجاري يهااند. در بانكپرداختهجذب سپرده باالتر  هب يالتربا كاريبا محافظه كشور
 يقاز طر يبا جذب حداقل سپرده و تأمين مال يتخصص يهاكمتر به حقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانك است. بانك ياتكا

هاي غيربانكي هاي غيردولتي و مؤسسهبانك .هستندها بانك يراز سا يمتفاوت يباًتقر يهساختار سرما ، دارايدارانو سهام يبانك مركز
اند و منابع تأمين مالي خود را از طريق جذب سپرده، بازار بين بانكي و سرمايه تهيه اتكاي كمتري به استقراض از بانك مركزي داشته

ودآوري بانك را حداقل از دو كانال شامل هزينه ريسك نقدپذيري و اند. تأمين مالي بدون هزينه نيست و شكل تأمين مالي سكرده
دهد. كاهش تأمين مالي پايدار معادل افزايش ريسك نقدينگي در بانك است كه هزينه فرصت سودآوري بيشتر، تحت تأثير قرار مي

شبكه بانكي كشور در راستاي كاهش  هايدهد و اين در حالي است كه تركيب داراييهاي شبكه بانكي را نيز افزايش ميساير ريسك
  كند.توجهي به آن، امنيت اقتصادي كشور را دچار خدشه ميپايداري تأمين مالي تغيير كرده و بي

  

  راهكارهاي پيشنهادي
 در راستاي افزايش پايداري تامين مالي در سيستم بانكي، توجه به موارد زير ضروري است: 

 هاي شبكه بانكيسپرده هاي پايدار از كلافزايش سهم سپرده -

 هاي كشور افزايش سهم سرمايه نوع اول (اصلي) در بانك -

 ها بر مبناي هزينه نگهداري و بازدهيبندي داراييها با اولويتكوچك كردن ترازنامه بانك -

 هاي شركتي با سررسيد كمتر از يك سال وام سهم افزايشو ها تغيير تركيب وام -

 انددرصد توسط بانك تأمين مالي شده 100 هايي كه به صورتكاهش دارايي -
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  صنایع تبدیلی و تکمیلی خبش کشاورزی هعسوت یاهدربهار

  بيان مسأله
. رودميبه شمار  توسعهدرحالخصوص كشورهاي به ،امروزه توسعه روستايي يكي از مباحث مهم در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها

و عدم جذب نيروي  هاو روستا هاشهري، تفاوت شديد بين تقاضاي نيروي كار در بين شهر هايجاذبهدر شهرها،  گذاريسرمايهوجود منابع 

شوند و دوگانگي شديدي بين سطوح درآمد، رفاه، اشتغال تبديل توسعه  هايقطبسبب شده است تا شهرها به بخش كشاورزي انساني در 

. توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در روستاهاستيكي از مهمترين عوامل در كاهش اين دوگانگي،  يد.آ وجودبهها و روستا هاو... بين شهر

و كمك  يداراشتغال مولد و پا يجادا ي،ارزش در بخش كشاورز يرهتأمين و زنج يرهزنج يلدر تكم يبخش كشاورز يليو تكم يليتبد يعصنا

 ياساس ينقش يبخش كشاورز يبهبود تراز تجار ،يتو در نها ييغذا يتمنبه ا يابيو دست يعاتبه كاهش مهاجرت از روستاها، كاهش ضا

  دارد.
  

  تحليل مسأله
درصد  29واحد توليدي يعني معادل  6965تنها  ،1394يدي تا سال تول يواحدها تأسيسفقره جواز  24319كه از  دهدمينشان  هابررسي

 شوندميبه كار  مشغولنفر  15 ،يديهر واحد تول يازابه يانگينطور مبه .منجر شده است يديتول يواحدها يلبه تشكه شد جوازهاي صادر

 يالتنفر و در بخش ش 12 يبخش زراع يديدر هر واحد تول يانگينطور ممثال، به يبرا ؛متفاوت است ،مختلف هايبخشرقم در  ينكه ا

كل  يبرا يهكل سرما يزانم يانگينطور مبه يگر،د يهستند. از سو يتمشغول به فعال )يشترينو ب ينعنوان كمتربه يببه ترت(نفر  24

 يالر يلياردم 15با  يوربخش دام و ط و ترينپاييندر  يهسرما يالر يلياردم 6با  ياست كه بخش زراع يالر يلياردم 9 يديتول يواحدها

هزار نفر بوده كه  314برابر با  1394تا سال  يليو تكم يليتبد يعاشتغال مورد انتظار در صنا يزانم .دنگيرميرده قرار  يندر باالتر يهسرما

و  برداريبهرهبا احداث و  تأسيس يمجوزها برا آمار نبي يادز ياراست. فاصله بسيافته ن تحقق آسوم يكحدود  يعني ،هزار نفر 101تنها 

مناسب در عرصه  يتبه وضع يدندر رس يجد يو ناكام ياساس يل، نشان از مساشدهياد نايعص يديتول ياشتغال از واحدها يجادا

  دارد. ينهزم يندر ا گذاريسرمايهو  يريتمد ،ريزيبرنامه
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  شود:زير توصيه مي مواردتوجه به  ،با توجه به ظرفيت باالي آن در كشور ،اورزيبراي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كش

 بنديحمايت از صنعت بسته -

 حمايتي براي تثبيت عرضه هايكارگيري سياستبه  -

 نوآوري در محصوالت -

 تدوين الگوي منظم براي صادرات -

 آالت صنايع تبديلي و تكميليروز كردن ماشينبه -

  .حمايت هدفمند از صنايع تبديلي و تكميلي -
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  ناریا رد بآ نارحب تیعضو رادشه
   

  بيان مسأله
دولتمردان كشور  ياز سو يسخت هاييمتصم بايد آن از رفتبرون ياست كه برا يدهاز وخامت رس ياكشور به درجه يحاد منابع آب يتوضع

در  نشان دهنده آنست كهبخش آب  يو خارج يبا منشأ داخل يدهايو تهد يكنون يتوضع يموضوع، بررس ينا يتگرفته شود. نظر به اهم

  وضعيت نامطلوبي مواجه خواهيم شد.با  يندهدر آ يصورت ادامه روند كنون

  

  تحليل مسأله
و مراكز  ينينامناسب شهرنش يو الگو يعمانند رشد سر يپوشانده، با مشكالت داخل يرياز آن را مناطق خشك و كو يعيكه سطح وس يرانا

 يعدم ارتباط و هماهنگ ،يآب مصرف يبودن بها يين، پابا كارايي پايين يآب، كشاورز يوربودن بهره يينپا رويه،يمصرف ب ي،سكونتگاه

 يو كشاورز ياريآب هاييوهكشت مناسب و عدم توجه به بهبود ش يو الگو ينسرزم يشمختلف، عدم توجه به آما ايهدستگاه ينمنسجم ب

و  يل. در كنار مسااز مناطق كشور با مشكل مواجه ساخته است ياريرا در بس يازآب مورد ن ينتأم يلمسا ينكه اروست دركشور روبه

و  يهاز آنها مانند ترك يبرخ ياجرا شده از سو يكنترل آب هايياستو س يههمسا هايمشترك با كشور يمرز يهاآب ي،مشكالت داخل

شود.  يلتبد يتيامن يديبه تهد تواندياست كه عدم توجه مسؤوالن به آن، م يبا منشأ خارج يديحقابه عراق تهد يافغانستان در كنار ادعا

مسأله و  ينبه ابعاد ا ينكننده است و در صورت عدم توجه مسؤولر نگرانيادر كشورمان بس يآبكامالً مشخص است كه مسأله كم ينبنابرا

و  يآب يتامن يدبه تهد توانيآشكار خواهد شد، ازجمله م يندهدر آاز بحران آب  ياو ابعاد تازه يشترب يهاچالش ي،فعل هايياستتداوم س

   اشاره كرد.  يمل يتامن يدو تهد ياو منطقه محلي يهاتنش يششرق كشور، افزا ياتالشعاع قرار گرفتن حكشور، تحت ييغذا
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  د از:عبارتن يردبخش آب مورد توجه قرار گ هايياستس يندر تدو توانديكه م راهكارهايي

  مؤثر يحكمران يمنابع آب در راستا يوستههم پجامع و به مديريت -

  كشت يالگو اصالح -

  آب يواقع گذاريقيمت -

  يو شرق يغرب يههمسا يآب با كشورها ديپلماسي -

 مصرف آب يوربهره يارتقا يهااز طرح حمايت -
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  کرتشم نیدایم زا تشادرب رد قارع یزاتشیپ
  بيان مسأله

اظهارات  بر اساسهاي توسعه بيشتر ميادين مشترك را در سر دارد و برنامهنسبت به ايران،  از ميادين مشترك برداشت بيشتر رغمبهعراق 

با  هاآناند و برخي از در مرز ايران واقع شده هاآنمورد  5بلوك نفتي را كه  8اي، وزير نفت اين كشور، قرار است با برگزاري مناقصه

دهد كه عراق براي برداشت بيشتر از ميادين مشترك هاي نفتي واگذار كند. اين موضوع نشان ميميادين ايران مشترك هستند، به شركت

تواند ظرفيت توليد نفت عراق را افزايش داده و به فاصله اين كشور با ايران در برداشت از ريزي كرده است و تحقق اين موضوع مينامهبر

  .يفزايدبميادين مشترك 

  مسأله تحليل

بعد از پايان جنگ و دستيابي تا قبل از اشغال عراق توسط آمريكا، اين كشور مانند ايران، توليد بسيار كمي از ميادين مشترك داشت، اما 
هاي اين كشور براي افزايش توليد از ميادين مشترك آغاز شد. برگزاري چندين دوره مناقصات نفت و گاز و عراق به ثبات نسبي، برنامه

د از جنگ هاي بعهاي عراق در سالاقدام ازجملهخصوص ميادين مشترك، ي بزرگ براي توسعه ميادين نفت و گاز، بههاشركتدعوت از 
نفت و گاز  هاييدانتوسعه م يقراردادها ي،دور مناقصه گاز يك و يدو دور مناقصه نفت يبا برگزار 2009سال  بوده است. اين كشور در

ها موجب شده . مجموعه اين اقدامواگذار كرد الملليينب ينفت يهابه شركتمانند ميادين مشترك مجنون، بدري و قرني غربي را خود 
داشته باشد و ميزان توليد اين كشور در  ايمالحظهقابلاست كه حجم توليد نفت اين كشور از ميادين مشترك و ميادين مستقل افزايش 

  برداشت از ميادين مشترك بيشتر از ايران باشد.
شور درصدد انجام دور جديدي از مناقصات نفتي است اينكه عملكرد عراق در برداشت از ميادين مشترك با ايران، بهتر است، اما اين ك رغمبه

 هاآنبلوكي كه عراق براي مناقصه  8بلوك از  5ه مربوط به ميادين مرزي ايران و عراق است. در اين مناقصات، عمدطور كه اين مناقصات به
، هويزه، سندباد: از اندعبارتهاي نزديك مرز ايران كاند. بلوريزي كرده است در مرز ايران قرار دارند و سه بلوك در مرز كويت واقع شدهبرنامه

شهر در ايران مشترك هستند و شواهدي وجود دارد خانه به ترتيب با ميادين يادآوران و نفتخانه. بلوك نفتي سندباد و نفتشهابي، زرباطيه و نفت
هاي مرزي و تمركز عراق بر نجام مناقصه براي واگذاري بلوكرو، اكه از مشترك بودن بلوك هويزه با ميدان سهراب ايران حكايت دارد. ازاين

  يادين مشترك با ايران بهبود بخشد.تواند عملكرد عراق را در برداشت از مهاي واقع در مرز ايران ميتوسعه بلوك
اوپك را كه همان ظرفيت  هاي قدرت درتواند توان توليد نفت اين كشور را افزايش دهد و يكي از مؤلفهمناقصه جديد عراق مي مسلماً

توليد،  اق در اوپك براي كسب سهم بيشترزني عرتواند ضمن ارتقاي قدرت چانهتوليد نفت است، براي اين كشور ارتقا دهد. اين موضوع مي
صادرات اين كشور را افزايش دهد و جايگاه آن را در بازارهاي جهاني بهبود بخشد. در اين صورت امكان دارد كه عراق براي افزايش 
صادرات نفت خود تالش بيشتري را براي تصاحب بخشي از بازارهاي صادراتي ايران انجام دهد. از سوي ديگر با توجه به اينكه بخشي از 

النفع بيشتر با ايران مشترك است، برداشت بيشتر عراق از اين ميادين به معناي عدم براي مناقصه اعالم شده، هاآناسامي  مياديني كه
  .هاستآنايران از 

  هاي پيشنهاديراهكار

  در راستاي تامين منافع ملي در خصوص برداشت از ميادين مشترك، توجه به موارد زير ضروري است:

 جاي ميادين مستقل داخليهاي خارجي بههاي توسعه ميادين مشترك به شركتذاري طرحدهي به واگاولويت -

    ك با كشورهاي همسايهسسجاي رقابت در توسعه ميادين مشترمشاركت به يگيريپ - 
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  ر مهاجرت روستایی بر امنیت غذایییثتأ
  

  بيان مسأله
مسايل اجتماعي و اقتصادي به شمار  ترينمهمتوسعه و از جمله ايران، مهاجرت از روستاها به شهرها در زمره در كشورهاي درحال

متعدد ناشي از فشار بر منابع و  هايبروز نابساماني :از جملهرا ل و مشكالتي يو هم در مقصد، مسا مبدأدر هم . مهاجرت افراد آيدمي

، سالخوردگي و زيست محيط، آلودگي هوا و آموزشي، كمبود فضاهاي زيستي و كاريكمامكانات محدود جوامع شهري، بيكاري و 

هش عالوه بر اين موارد، مهاجرت از مناطق روستايي به كا .آوردميوجود به روستاها و...تخليه  زنانه شدن نيروي كار كشاورزي،

  شود.منجر ميدر بلندمدت هش توليد و امنيت غذايي كا به ،ترين عوامل توليدعنوان يكي از مهمبه ،نيروي كار بخش كشاورزي
  

  تحليل مسأله

هزار نفر در  430و  يليونم 21به  1385هزار نفر در سال  240و  يليونم 22از  ييمناطق روستا يتاز آن است كه جمع يآمارها حاك

در  ينيروستانش يا ينينسبت شهرنش يگر،د يثابت مانده است. از سو يباًتقر 1395و پس از آن، تا سال  يافتهكاهش  1391سال 

و بلوچستان  يستاندرصد در س 51در قم تا  ينروستانش يتدرصد جمع 5دارد و از  يفاحش فاوتت يكديگرمناطق مختلف كشور با 

جوان و  يتشده از جمع يهارا يفكه با توجه به تعار دهدينشان م ييمناطق روستا يتجمع يهرم سن يبررس ينمتفاوت است. همچن

علت مهاجرت،  يكتفك ي. بررسيستسالخورده ن عيتجوان و جم يتدر حال حاضر شامل جمع ييمناطق روستا يتسالخورده، جمع

تعداد مهاجران از مناطق  يناند. همچناز خانوار به مهاجرت اقدام كرده يرويپ يلعداد مهاجران به دلت يشتريناز آن است كه ب يحاك

  كاهش داشته است. 1391سبت به سال ن ياز نظر كم ييبه روستا ييو روستا يبه شهر ييروستا

  

  راهكارهاي پيشنهادي

  شود: زير براي جلوگيري از آثار منفي مهاجرت روستايي، پيشنهاد مي يراهكارها يي،مهاجرت روستا عضالتبا توجه به م

 اشتغال جوانان يبرا يالتتسه يشافزا  -

 ييروستا يتوسعه و گسترش گردشگر  -

 ييروستا يعكوچك و صنا يعصنا يقاز طر يياشتغال در جوامع روستا يجادا  -

 ييدر مناطق روستا يدرمان -يخدمات رفاه يشافزا -

   .از مهاجرت يريجلوگ يبرا ييدر مناطق روستا گذارييهسرما يقتشو - 
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 شناسی آموزش و مهارت در خبش صنعتآسیب
  

  بيان مسأله
پذيري و فرسايش رقابت عدم ، بهصنعتي هايكارگاه در ساده كارگران سهم افزايش و نيروي كار آموزيمهارت منظوربه تالش فقدان
 راياهتمام ورزيدن ب و دنيا روز دانش به با دستيابي صنعت بخش كه بوده حالي در اين .است شده منجر الملليبين عرصه در صنعت بخش
  .بيندمي آسيب الملليهاي بينشوك از كمتر وبد يامي مصونيت تخصص نيروي كار، و مهارت افزايش

  تحليل مسأله
هاي خارجي و طور نمونه، اعمال تحريمبه است؛هاي خارجي نيز متأثر سياست هاي داخلي ازصنعت، عالوه بر سياست افزوده بخشارزش

صنعت كشور را محدود كرده است. از  گذاري خارجي در كنار مشكالت ناشي از كمبود نقدينگي بخش داخلي، رشد بخشكاهش سرمايه
ظور توسعه اين بخش منگذاري و تمركز بهآورد، سرمايهاقتصادي كشور را فراهم مي پايدار توسعه و رشد آنجا كه توسعه بخش صنعت زمينه

ارزش صادرات  يابد. اهميت اين موضوع از اين حيث دوچندان است كه سهم بخش صنعت ازاقتصادي بيش از هر زمان ديگر ضرورت مي
درصد بوده است.  33حدود  1395 سال در كشور غيرنفتي ارزش صادرات از طوري كه سهم اين بخشكشور قابل تأمل است، به غيرنفتي

 1383-1395طور متوسط در بازه زماني طوري كه اين بخش بهكشور دارد، به داخلي ناخالص صنعت سهم بسزايي در توليدهمچنين بخش 
داخلي كشور را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر، توسعه اين بخش نقش غيرقابل انكاري در  ناخالص درصد توليد 14بيش از 

  كند. يفا ميهاي شغلي پايدار در كشور اايجاد فرصت
وري كل وري نيروي كار و افزايش بهرهآموزش متناسب با نيازهاي بازار كار و افزايش مهارت و تخصص نيروي انساني، زمينه ارتقاي بهره

ا توان به توسعه صنعت و رونق بخش مولد اقتصادي در كشور اميدوار بود. بمي ،عوامل توليد را به دنبال خواهد داشت. در چنين شرايطي
 كار نيروي وريوري عوامل توليد در بخش صنعت گوياي آن است كه شاخص بهرهوجود اهميت اين موضوع، تنها نگاهي به تحوالت بهره

آموزي آموزش و مهارتفقدان توان گفت، مي ،هاي اخير روند نزولي داشته يا از سرعت افزايش آن كاسته شده است. در اين بينطي سال
 طوري كه شاغالنوري نيروي كار در بخش صنعت كشور دامن زده است، بهداليل مؤثري است كه به كاهش بهرهنيروي كار از جمله 

 و سوادتوليدي بي شاغالن سهم مجموع دارند. قرار تحصيلي مدرك و سواد سطح از نامناسبي وضعيت در صنعتي هايكارگاه توليدي در
 2/86 ترتيب به بيشتر و كاركن نفر 50 هايكارگاه كاركن و نفر 10-49 صنعتي هايارگاهك در ديپلم و ديپلم از كمتر تحصيالت با شاغالن

به سهم باالي كارگران  ،)1396 سال در( ايران آمار مركز صنعتي هايكارگاه از آمارگيري طرح آخرين . همچنين نتايجاست درصد 8/77 و
 هايكارگاه توليدي شاغالن نبي ها درسينين و تكناشاهد سهم اندك مهندس ،هاي صنعتي اشاره دارد. در نقطه مقابلساده در كارگاه

 آموزيمهارت منظوربه تالش نبود توان گفت،طور خالصه ميبيشتر هستيم. به و كاركن نفر 50 هايكارگاه كاركن و نفر 10-49 صنعتي
 سرمايه وريبهره بلكه كار، نيروي وريبهره تنهانه بلندمدت در كه آنجا تا زده دامن اقتصادي مهم بخش اين فرسايش به صنعت بخشدر 
  منجر خواهد شد. الملليبين عرصه در صنعت بخش پذيريرقابت يتواننا به موضوع اين كه رفته تحليل چشمگيري طوربه نيز

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي افزايش مهارت در بخش صنعت توجه به موارد زير ضروري است: 

  وري عوامل توليد در بخش صنعتسطح آموزش و بهرهارتقاي  -
 بنيانتمركز بر توليد و صادرات محصوالت دانش -

  كاربر بخش صنعت هايفعاليت در گذاريسرمايه -
  هاي تخصصي و مهارتي نيروي كار تحصيلكردهحمايت از آموزش -
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 داسف رظنم زا طرح سهام عدالت رب یلمأت
  

  بيان مسأله
 نيست مشخص سودها وضعيت هنوز تنهانه اما رسيده است پايان به عدالت سهام آزادسازي و سود پرداخت براي رغم اينكه زمان مقرر شدهعلي
درآمد سنگين طرحي كه قرار بود كفه اقتصاد را به سمت افراد كم .است نشده تكليف تعيين صاحبانش نيز، به آنها تحويل و سهام آزادسازي بلكه

اي بر دوش مسؤوالن بار اضافهاكنون اين طرح . هممنافع برخي سوداگران را تأمين كرده استعدالتي را هموار و مسير بيشايد به نوعي كند، 
  شده كه بايد براي رفع آن به دنبال چاره اساسي باشند.

  تحليل مسأله
 در اجتماعي عدالت بهبود هايطرح از مانند بسياري در حال حاضر گرديد، اجرايي ميليوني گستره در و مطرح قبل دهه در بزرگ آرزوهاي با كه عدالت سهام
آن تحت اجرايي  نامهو آيين گرفت قرار تأكيد مورد بيشتري جديت با عدالت سهام طرح اجراي بود كه 1384 در سالاست.  شده روبرو شكست با كشور

رسيد.  تصويب به هاي پاياني همان سالماه در »عدالت توزيع سهام براساس تعاون بخش سهم گسترش طريق از ايراني خانوارهاي ثروت افزايش«عنوان 
خودرو، سايپا، نيروترانس و... به سهام عدالت بانك ملت، تجارت، صادرات، ايرانمانند ها ترين بنگاهبخشي از مالكيت سهام بهترين و بزرگ بر همين اساس،

سازي و كاهش مالكيت دولت، درآمد دايمي براي خانوارهاي ايراني فراهم شود. ها به مردم عادي، ضمن خصوصييافت تا با ارايه اين سهاماختصاص 
اريز و سپس مديريت سهام عدالت به مردم واگذار شود و به ها به خزانه دولت وسال از محل سود شركت 10ازاي سهام عدالت طي مابه شدمقرر رو، ازاين

 شدت به را بخش اين در گسترده فساد شائبه گذشته سال 10 طي عدالت سهام نام به دارايي پايين بازدهي اما ،سازي سهام عدالت انجام گيرداصطالح آزاد
 محل از عدالت سهام ارزش از نيمي تنها ميليارد تومان يعني 500هزار و  25تاكنون حدود است، زيرا با وجود پايان يافتن بازه زماني تعيين شده،  كرده تشديد
  است.  شده واريز دولت خزانه به هاشركت سود

 پذير) به برنامههاي سرمايههاي واگذار شده (شركتدهد، در ارتباط با شركتشفافيت طرح سهام عدالت را به خوبي نشان ميكه عدم از جمله مواردي
هنوز شركت ديگر  11شركت انجام شده و  49گذاري اند، تنها قيمتشركتي كه به سهام عدالت اختصاص پيدا كرده 60از مجموع توزيع سهام عدالت است. 

گذاري قيمتهزار ميليارد تومان سهم  12هزار ميليارد تومان سهام اختصاص يافته به طرح سهام عدالت حدود  42است (از حدود  گذاري نشدهقيمت
 عالي شوراي مصوبه و عدالت سهام توزيع اجرايي نامهآيين پنج ماده گذاري نشده در پورتفوي سهام عدالت، مغايرهاي قيمتوجود سهام شركت .اند)نشده
توان متوجه عدالت مي هاي مربوط به سهامهاي مالي برخي از شركتهمچنين، با نگاهي به صورت .است اساسي قانون 44 اصل كلي هايسياست اجراي

هاي اختصاص يافته به طرح سهام توان چنين گفت كه شركتشد كه امكان خلق سود توسط آنها در زمان بعد از واگذاري كاهش يافته است. بنابراين، مي
از ديگر نكات مهم و قابل  رسد.نظر نميلحاظ اقتصادي چندان موجه بهگذاري در آنها بهعدالت، از وضعيت مالي چندان مساعدي برخوردار نيستند و سرمايه

درصد سهام هفت پااليشگاه را به بهانه  20اي در هيأت وزيران تصويب شده است كه بر اساس آن معادل اخيراً مصوبه اين است كه توجه در سهام عدالت
ترين ها، مشخص شده كه بر اساس قانون كوچكبررسيده بودن از طرح سهام عدالت خارج كردند و دو مجموعه را به اين طرح اضافه كردند. طي زيان

مذكور، تغييري در  اي از سوي مجلس و لغو مصوبهآيد. در اين راستا، علي رغم ارايه نامهتغيير در سبد پرتفوي سهام عدالت تخلف از قوانين به حساب مي
هايي را در طرح سهام خوبي كاستيتوان بهبه مسايل مطرح شده، مي با نگاهي كلي بر اين اساس، هاي خارج شده و اضافه شده داده نشده است.شركت

آيد طرح نظر ميها فراهم شود. در نهايت، بهخصوص در حوزه مديريت شركتجوبانه بههاي رانتعدالت مشاهده كرد كه سبب شده است تا بستر فعاليت
  عدالتي را نيز، هموارتر كرده است.گيري بيمسير شكلشايد  ها را كاهش دهد، بلكهته نابرابريتنها نتوانسسهام عدالت نه

  نهاديراهكارهاي پيش
  :شودمي پيشنهاد عدالت سهام طرح در رو پيش رويه اصالح جهت زير راهكارهاي

  تنظيم قوانين و مقررات مؤثر در راستاي حمايت از طرح  -                 عدالت آزادسازي سهام -
  رفع ابهام در خصوص نحوه ادامه طرح سهام عدالت -   استاني گذاريسرمايه هايشركت مديران انتخاب در تجديدنظر -
 رساني در خصوص طرح سهام عدالتافزايش اطالع -


